MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS AUDIOVISUAIS,
ICONOGRÁFICOS E SONOROS - CTDAIS

Às dez horas do dia quinze do mês de maio do ano de 2015, tendo por local o Arquivo
Nacional, foi realizada reunião convocada pelo presidente da Câmara Técnica de
Documentos Audiovisuais, Iconográficos e Sonoros (CTDAIS), Marcelo Nogueira de
Siqueira, com a finalidade de apresentar e avaliar as ações desta câmara, no período de
2010 a 2015 e iniciar as discussões sobre a troca de presidência, pois o atual presidente
manifestou seu desejo de deixar o cargo. Estavam presentes, os seguintes membros:
Antonio Laurindo dos Santos Neto, Arquivo Nacional, Carlos Beni Borja, produtor
fonográfico, compositor e músico, Joaquim Marçal Ferreira de Andrade, Fundação
Biblioteca Nacional e PUC-Rio, Marcelo Nogueira de Siqueira, Arquivo Nacional, Mariane
Costa Pinto, Arquivo Nacional, Pablo Sotuyo Blanco, Universidade Federal da Bahia,
Rafael de Luna Freire, Universidade Federal Fluminense, Sérgio Miranda de Lima,
Arquivo Nacional, Thiago de Oliveira Vieira, Arquivo Nacional. Inicialmente, o presidente
relatou os avanços realizados nos últimos cinco anos, como a aprovação da Resolução nº
41 que dispõe sobre a inserção dos documentos audiovisuais, iconográficos, sonoros e
musicais em programas de gestão de documentos arquivísticos dos órgãos e entidades
do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR, visando a sua preservação e acesso; o
Glossário da CTDAIS; as oficinas técnicas; as visitas e orientações técnicas; e eventos
promovidos pela CTDAIS. Mariane Costa Pinto e Paulo Cesar Boni (este por e-mail)
declararam interesse no desligamento da CTDAIS. O presidente informou sobre a reunião
do Conselho Nacional de Arquivos em agosto, na qual será apresentado um balanço dos
cinco anos de Câmara e mudanças para nova gestão, bem como seu desligamento da
presidência. Pablo Sotuyo Blanco se apresentou como candidato a esta vaga, sem
oposição dos demais, sendo assim o nome a ser sugerido para o presidente do Conselho
Nacional de Arquivos. Nada mais havendo a declarar, o presidente encerrou a reunião às
treze horas, e eu, Mariane Costa Pinto, lavrei a ata que será assinada por mim e pelos
demais presentes.
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